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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou sacího systému přeplňovaného zážehového motoru 

Formule Student. Práce obsahuje stručný popis sacího systému běžného vozidla a sacího sys-

tému vozidla Formule student. Součástí práce je konstrukční řešení elektronické škrticí 

klapky. Typ škrticí klapky byl vybrán na základě rešerše jednotlivých typů, které se v sou-

časnosti používají. Dále jsou v práci provedeny simulace proudění vzduchu sacím systémem, 

výsledky jsou použity v konstrukčních výpočtech. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Elektronická škrticí klapka, Formula Student, ETC, ETB, CFD, simulace, TU Brno Racing, 

proudění, GT Power, Matlab 

ABSTRACT 

This master’s thesis deals with the analysis of the intake system of a turbocharged Formula 

Student combustion engine. The thesis contains a brief description of the intake system of a 

passenger vehicle and the intake system of a Formula Student vehicle. Part of the work is the 

design of an electronic throttle. The type of throttle valve was selected based on a research 

of individual types used nowadays. Furthermore, simulations of the flow of the air through 

the intake system are performed and the results are used in the design calculations. 

KEYWORDS 

Electronic throttle control, Formula Student, ETC, ETB, CFD, simulation, TU Brno Racing, 

flow, GT Power, Matlab 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Sací systém přeplňovaného motoru je konstrukční skupinou, která má na výkon a účinnost mo-

toru zásadní a přímý vliv. Při jeho vývoji se mu proto věnuje velká pozornost. Jeho hlavním 

úkolem je do válce motoru dopravit čerstvou směs nebo vzduch při co nejmenší tlakové ztrátě.  

U zážehových motorů se oproti vznětovým používá kvantitativní regulace výkonu motoru. Ať 

už se jedná o motor s vnější, nebo vnitřní tvorbou směsi, s přímým, nebo nepřímým vstřiková-

ním, nebo o motor s karburátorem, ve většině případech se množství nasátého vzduchu nebo 

směsi reguluje škrticí klapkou. Škrticí klapka je ovládaná plynovým pedálem a je jediným prv-

kem, kterým řidič mění zatížení motoru. 

Na sací systém motoru závodního monopostu Dragon 10 je kromě vysoké plnící účinnosti a 

minimalizaci tlakových ztrát kladen důraz také na co nejnižší hmotnost. Nízká hmotnost většiny 

prvků sacího systému je dosažena výrobou z kompozitního materiálu. Nicméně škrticí klapka, 

jako jedna z mála částí sacího systému formulí týmu TU Brno Racing, je kupovaným dílem a 

její rozměry jsou závislé na nabídce výrobců. V optimalizaci škrticí klapky je velký potenciál 

v ušetření hmotnosti, neboť kupované díly jsou ovlivněny deklarovanou životností a cenou sé-

riové výroby.  

Tato diplomová práce se zabývá analýzou aktuálního sacího systému vozu Dragon 10. Cílem 

práce je pro tento sací systém navrhnout elektronickou škrticí klapku. V práci je řešen jak cel-

kový průměr škrticí klapky, tak i pohon pro ovládání škrticího elementu a konstrukční řešení 

pro zástavbu do již vytvořeného sacího systému. Pro analýzu průměru a působících sil na škrticí 

element bylo využito termodynamického modelu motoru a CFD simulace.  
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SACÍ SYSTÉM PŘEPLŇOVANÉHO ZÁŽEHOVÉHO MOTORU 

1 SACÍ SYSTÉM PŘEPLŇOVANÉHO ZÁŽEHOVÉHO MOTORU 
Sací systém přivádí čerstvou náplň do spalovacího prostoru motoru. V případě vznětového nebo 

zážehového motoru s přímým vstřikováním přivádí pouze čistý vzduch a zápalná směs paliva 

a vzduchu je tvořena uvnitř spalovacího prostoru. U koncepce s nepřímým vstřikováním, tedy 

s vnější tvorbou směsi, je palivo vstřikování do sacího potrubí a do válce motoru se přivádí již 

čerstvá směs paliva se vzduchem. 

Prioritním požadavkem na sací systém motoru je snížení tlakových ztrát při dopravě náplně 

do válce a zabezpečení co nejlepšího naplnění válce motoru ve všech jeho pracovních režimech. 

Největší tlakovou ztrátu v celém sacím systému, která u osobních automobilů může dosahovat 

až 5 kPa, zapříčiňuje filtr vzduchu.[3] 

1.1 HLAVNÍ ČÁSTI SACÍHO SYSTÉMU 

Základní části sacího systému jsou vzduchový filtr, který je umístěný v komoře tlumící hluk 

sání. Z něj je vzduch veden do kompresoru turbodmychadla a přes mezichladič a škrtící klapku 

skrze sací potrubí a kanál přímo do válce motoru. 

1.1.1 FILTR VZDUCHU 

Na začátku sacího systému se nachází filtr vzduchu, ten z nasávaného vzduchu odděluje nečis-

toty, čímž zvyšuje životnost a spolehlivost motoru. Bez jeho přítomnosti by se prach a jiné 

nečistoty dostaly do válce motoru, kde by se smísily s mazacím oleje a tím by došlo k jeho 

degradaci, to by mohlo vézt až k zadření motoru. 

Pro běžné osobní automobily se nejčastěji používá skříňový filtr s vložkou z papíru, plsti nebo 

rouna. Všechny tyto materiály musí mít co nejmenší odpor proti průtoku vzduchu a co nejrov-

noměrnější pórovitost proto, aby spolu s tvarem krytu filtru zajistily co nejvyšší uniformitu 

proudění. V opačném případě by zde vznikaly příliš vysoké tlakové ztráty, což by zapříčinilo 

pokles účinnosti motoru. Filtrační vložky bývají harmonikově poskládány, aby se znásobil je-

jich funkční povrch při zachování vnějšího rozměru filtru. Po zanesení se vložka při pravidel-

ných servisních intervalech daných výrobcem jednoduše vymění. U komerčních vozidel pracu-

jících ve vysoce prašném prostředí se obvykle používá filtrace vícestupňová.[4][5] 

Obr. 1.1 Sací systému přeplňovaného motoru 
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SACÍ SYSTÉM PŘEPLŇOVANÉHO ZÁŽEHOVÉHO MOTORU 

1.1.2 PŘEPLŇOVÁNÍ 

Cílem přeplňování spalovacích motorů je zvýšení plnící účinnosti motoru. Tím se získá vyšší 

výkon ve vysokých otáčkách a vyšší kroutící moment v nižších a středních otáčkách při zacho-

vání zdvihového objemu motoru. Nebo se dosáhne podobné vnější otáčkové charakteristiky při 

zmenšení zdvihového objemu. 

V současnosti se k přeplňování používá hned několik způsobů. Jedním ze způsobů je použití 

mechanicky poháněného kompresoru. Tím je například Rootsovo dmychadlo, které je přímo 

spojené s klikovou hřídelí motoru. Výhoda je v okamžité odezvě plnícího tlaku na změnu zatí-

žení motoru a velký kroutící moment při nízkých otáčkách. Nicméně tento způsob pohonu 

dmychadla přináší značnou nevýhodu v množství odebíraného výkonu z klikové hřídele. 

Kromě zmíněného se mezi nevýhody řadí i vysoká výrobní náročnost, náklady, vyšší hmotnost 

nebo hlučnost.[5] Dalšími mechanicky poháněnými dmychadly jsou G-kompresor, Comprex, 

Sprintex atd. 

Druhým a v současnosti nejvíce používaným způsobem přeplňování je pomocí turbodmycha-

dla. Hlavní výhodou je pohánění jinak nevyužitou kinetickou energií výfukových plynů, která 

se na turbínovém kole mění v rotační energii kola kompresorového. Oproti mechanicky pohá-

něnému kompresoru tak zde nedochází k odebírání výkonu na klikové hřídeli pro jeho pohon. 

Turbodmychadlo tedy zvyšuje celkovou účinnost motoru. Nevýhoda v porovnání s mechanický 

poháněnými kompresory je tzv. turboefekt, který je způsobený setrvačností výfukových plynů, 

Obr. 1.2 Filtrační systém motoru Daimler-Chrysler OM611 [3] 

Obr. 1.3 Mechanické dmychadlo [5] 
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SACÍ SYSTÉM PŘEPLŇOVANÉHO ZÁŽEHOVÉHO MOTORU 

kvůli které dochází ke zhoršení odezvy na rychlé změny zatížení motoru. Další nevýhodou je 

nárůst protitlaku ve výfukovém potrubí a vyšší tepelné namáhání motoru. 

K turbodmychadlům pak neodmyslitelně patří jejich regulace, a to buď obtokovým ventilem 

(wastegate), nebo variabilní geometrií rozváděcích lopatek turbíny (VGT – variable geometry 

of turbocharger). Oba systémy se nachází na turbínové straně. Regulací turbodmychadla dosáh-

neme lepší optimalizace toku vzduchu do motoru, nebo zamezení možného poškození samot-

ného turbodmychadla nebo celého motoru.  

BLOW OFF VENTIL 

Součástí sání je „blow-off“ ventil, který předchází překročení meze pumpování na kompreso-

rové straně turbodmychadla a zabraňuje jeho poškození. Jako referenční hodnota pro jeho ote-

vření se používá rozdíl tlaků v sání před a za škrticí klapkou. 

1.1.3 MEZICHLADIČ 

Vzduch na výstupu z dmychadla je vlivem stlačení ohřátý na vyšší teplotu než na vstupu, v zá-

vislosti na stupni stlačení to může být i 130°C.[6] Dodáváním směsi do válce o vysoké teplotě 

se snižuje plnící účinnost (hustota vzduchu klesá s rostoucí teplotou), zvyšuje se riziko deto-

načního spalování a negativně jsou ovlivněny i emise motoru. Z toho důvodu je vhodné mezi 

motor a dmychadlo vložit chladič stlačeného vzduchu (odtud slovo „mezichladič“). Ke chlazení 

se využívá chladiče vzduch-vzduch nebo vzduch-voda, který má samostatný vodní okruh. 

1.1.4 ŠKRTICÍ KLAPKA 

Škrticí klapka v případě zážehového motoru slouží k regulaci množství nasávaného vzduchu. 

Regulace probíhá změnou průtočného průřezu v sacím potrubí. Této části sacího systému bude 

věnována pozornost v další hlavní kapitole. 

1.1.5 SACÍ POTRUBÍ 

Jeho jedinou ale neméně důležitou funkcí je dopravení nasátého vzduchu nebo směsi do sacího 

kanálu. Aby bylo plnění co nejúčinnější, stěny sání by měly být co nejhladší bez náhlých ohybů 

nebo výstupků. Pokud se jedná o motor s více válci, větve k jednotlivým válcům by měly být 

stejně dlouhé. 

Obr. 1.4 Turbodmychadlo s VGT [5] 
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SACÍ SYSTÉM PŘEPLŇOVANÉHO ZÁŽEHOVÉHO MOTORU 

Oproti starším vozidlům, u kterých bylo potrubí tvořeno odlíváním z hliníkových slitin, je 

u těch nynějších tvořeno z plastických hmot. Tím se dosáhlo hladšího povrchu vnitřních stěn 

potrubí, nižší hmotnosti a snížení výrobních nákladů. 

Správnou délkou, průměrem nebo tvarem potrubí je možné příznivě ovlivnit plnění válců, prů-

běh kroutícího momentu nebo maximální výkon motoru. V takovém případě se jedná o dyna-

mické přeplňování a využívá se rezonančního plnění. 

1.1.6 RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ 

Čím dál přísnější restrikce na vypouštění emisí ze spalovacích motorů vedly k znovuvyužití 

výfukových plynů. Část výfukových plynů se odebere z výfukového potrubí a přivede zpět 

do sání, tím se přimíchají do čerstvé směsi, kde působí jako netečný plyn. Ve válci motoru 

dochází ke snížení špičkové teploty hoření, čímž se přímo ovlivňuje množství vzniknutých 

oxidů dusíku. Naopak při vysoké koncentraci recirkulovaných plynů dochází ke zvýšení obsahu 

nespálených uhlovodíků. Míra přimíchávání recirkulovaných plynů závisí na výsledných emi-

sích, otáčkách motoru, množství nasávaného vzduchu, jeho teplotě nebo plnícím tlaku turbod-

mychadla. 

Rozlišujeme recirkulaci vysoko- a nízkotlakou. Liší se v místě, kde se plyny odebírají a kam 

se přivádějí zpět do sání. Vysokotlaká recirkulace odebírá plyny ještě před turbínovou částí 

turbodmychadla a přivádí je do sání za škrticí klapku. V okamžiku, kdy vysokotlaká část nestačí 

dodávat potřebné množství plynu, zapíná se i okruh nízkotlaké recirkulace, která plyny odebírá 

až za filtrem pevných částic a přivádí je na vstup do kompresorové části turbodmychadla. Sou-

částí recirkulace může být i chladič recirkulovaných výfukových plynů. 
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FORMULA STUDENT A SACÍ SYSTÉM PŘEPLŇOVANÉHO MOTORU 

2 FORMULA STUDENT A SACÍ SYSTÉM PŘEPLŇOVANÉHO MO-

TORU 
Konstrukce vozidel v této soutěži je řízena pravidly, která jsou vydaná společností SAE Inter-

national a jsou každý rok aktualizována. Tato pravidla mohou být dále upravena pořadateli 

jednotlivých závodů. Pravidla jsou rozdělena do jednotlivých sekcí a níže budou popsána ta 

týkající se tématu diplomové práce. 

2.1 POHONNÁ JEDNOTKA 

Pravidla soutěže nařizují použití čtyřdobého pístového motoru, jehož maximální kombinovaný 

objem nesmí přesáhnout 710 cm3 během jednoho cyklu. Úpravy motoru jsou povoleny pouze 

v souladu s pravidly. 

2.2 SACÍ SYSTÉM 

Všechny části sacího a palivového systému, včetně škrtící klapky, vzduchových filtrů a air boxu 

musí ležet uvnitř tzv. obálky (plochy definované horním obloukem rámu a vnějším okrajem 

pneumatik), viz obr. 2.1. 

 

Sací potrubí musí být bezpečně přichyceno k bloku motoru nebo hlavě válce pomocí konzole 

a mechanického spojení, a to takovým způsobem, aby při výrazné hmotnosti sacího systému 

nedocházelo k mechanickému namáhání jeho částí a aby odolal pohybu motoru a kroucení 

rámu. 

2.3 ŠKRTICÍ KLAPKA 

Vozidlo musí být vybaveno škrticí klapkou. Ta může být libovolných rozměrů a konstrukce 

a mechanismus musí být chráněný proti vniknutí nečistot, aby nedošlo k zaseknutí.  

Pokud je vozidlo vybaveno elektronickou škrticí klapkou (dále jen ETC), musí být vybaveno 

také: 

• sensorem polohy plynového pedálu 

• dvěma senzory polohy škrticího členu 

Obr. 2.1 Obálka kolem vozidla [2] 



BRNO 2020 

 

 

16 
 

FORMULA STUDENT A SACÍ SYSTÉM PŘEPLŇOVANÉHO MOTORU 

2.3.1 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA ŠKRTICÍ KLAPKY 

Škrticí člen se musí být schopen dostat do volnoběžné polohy minimálně dvěma způsoby. Jed-

ním způsobem může být pohánějící stejnosměrný motor, druhým musí být vratná pružina z dů-

vodu vrácení škrticího členu do volnoběžné polohy při přerušení dodávání elektrického proudu. 

Pokud z nějakého důvodu k přerušení elektrické energie opravdu dojde, je nutné, aby se škrticí 

člen vrátil ±5 % do volnoběžné polohy. Pokud se tak nestane do jedné sekundy, musí být oka-

mžitě přerušené vstřikování, zapalování a dodávání paliva pumpou. Tento stav musí setrvat do 

té doby, než senzory polohy klapky budou indikovat její polohu v ±5 % volnoběžné poloze po 

dobu opět alespoň jedné sekundy.[2] Přerušení vstřikování, zapalování a dodávání paliva pali-

vovou pumpou by mělo za následek okamžité vypnutí motoru vozidla. 

Další opatření jako přerušení dodávání elektrické energie do ETC nebo do zapalování, vstřiko-

vání a palivové pumpy nastane při rozdílu hodnot jednotlivých senzorů polohy, nebo při rozdílu 

polohy a požadované polohy škrticího členu. 

KONTROLA BRZDNÉHO SYSTÉMU 

Od roku 2019 je povinností každého týmu ve voze použít nezávislý a neprogramovatelný sys-

tému kontroly brzdného systému. Jedná se o zařízení, které porovnává pozici škrticí klapky a 

tlak v brzdovém okruhu. V praxi to znamená, že pokud dojde například k zaseknutí škrticí 

klapky v pozici nad 25 % jejího chodu po dobu delší než 500 ms a zároveň k prudkému brzdění, 

kdy se v systému vyvine tlak vyšší nebo roven 30 bar, musí se rozpojit bezpečnostní okruh, což 

opět vyústí ve vyřazení vstřikování, zapalování i palivové pumpy z činnosti. 

Zařízení může být resetováno, pokud podmínky k jeho otevření nejsou splněny po dobu delší 

než 10 sekund. 

2.4 RESTRIKTOR 

Kvůli omezení maximálního výkonu motoru je nutné v sacím systému použít kruhový restrik-

tor, skrze který proudí veškerý vzduch do motoru. Pro přeplňované motory je nutné použít ná-

sledující uspořádání jednotlivých komponent: 

Obr. 2.2 Sací systém přeplňovaného motoru daný pravidly [2] 
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Restriktor nesmí být součástí pohyblivé části ETC, nesmí být flexibilní ani jinak pohyblivý. 

Musí být snadno demontovatelný a umístěný tak, aby se mohl jednoduše zkontrolovat při tech-

nické přejímce. 

Průměr restriktoru se odvíjí od typu použitého paliva. V případě použití benzínu musí být prů-

měr 20 mm. Pokud je použito palivo E85, restriktor musí být menší, konkrétně 19 mm. 

2.5 SACÍ SYSTÉM FORMULE STUDENT DRAGON 10 

Na rozdíl od sériově vyráběných osobních automobilů, kde se při konstrukci a použití jednotli-

vých částí sacího traktu hledí převážně na jejich prostorové uspořádání v motorové části a na 

emise, které motor produkuje, u závodních speciálů, jakým je i monopost Dragon 10, se ubírá 

pozornost od emisí a soustředí především na kompaktnost celého systému a na co největší plnící 

účinnost, tedy na co největší výkon motoru. 

Uspořádání jednotlivých prvků sacího systému se proti sériovým vozům liší pozicí mezichla-

diče, který je umístěn za škrticí klapkou, nikoliv hned za kompresorem turbodmychadla.  Vy-

plývá to z pravidla CV 1.8 [2], kde maximální povolený průměr jakékoliv části sacího systému 

mezi restriktorem a škrticí klapkou nesmí přesáhnout 60 mm nebo 2827 mm2, pokud se nejedná 

o kruhový průřez. 

Rozměry jednotlivých prvků pak byly navrženy tak, aby motor disponoval co nejplnější křivkou 

vnější otáčkové charakteristiky a dosahoval co nejvyššího výkonu při 9500 otáčkách za minutu. 

Obr. 2.3 Sací systém vozu Dragon 10 
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3 ŠKRTICÍ KLAPKA 
Škrticí klapka je jednou z hlavních částí sacího systému, reguluje množství nasávaného vzdu-

chu změnou průřezu potrubí. Jak je znázorněno na obr. 2.2, klapka musí být podle pravidel 

Formula Student umístěna za kompresorem a pokud je použit mezichladič stlačeného vzduchu, 

tak před ním. 

3.1 TYPY ŠKRTICÍCH KLAPEK 

Škrticí klapka by měla být konstruovaná tak, aby způsobovala co nejmenší tlakové a třecí ztráty 

v sacím systému motoru, a to v průběhu celé momentové charakteristiky a všech režimech za-

tížení. Splnit takový požadavek je náročné a z toho důvodu se používá několik typu škrticích 

klapek. Všechny zmíněné druhy škrticích klapek mohou být ovládány oběma zmíněnými způ-

soby, tzn. mechanicky nebo elektronicky. 

3.1.1 ŠOUPÁTKOVÁ ŠKRTICÍ KLAPKA 

Jedná se o jednoduchý systém, který využívá pravítka pro překrytí otvoru sání. Vzhledem k jed-

noduchosti bývá společný pro celou řadu válců viz obr. 3.1. 

Výhoda šoupátkové škrticí klapky spočívá v nízkých tlakových ztrátách při plném otevření, 

kdy je celé pravítko mimo proud vzduchu. Nicméně řízení nasávaného vzduchu při částečném 

otevření není tak dobré jako u dalších typů, proto se využívá především u závodních motorů, 

které pracují převážné v režimu plného zatížení. Mezi další nevýhody patří požadavek na větší 

prostorovou zástavbu a potřebu tužších pružin, aby se zabránilo zaseknutí v otevřeném 

stavu.[7][8] 

3.1.2 SOUDEČKOVÁ ŠKRTICÍ KLAPKA 

Škrticím tělesem je válec s příčným otvorem, ten se v sání otáčí kolem své vlastní osy, příčně 

vůči ose potrubí. 

Soudečkový typ škrticí klapky zachovává výhodu šoupátkové, kdy při plném zatížení motoru 

jsou tlakové ztráty minimální, protože v otvoru sání nebrání žádná její část. Další výhodou je 

nenáročnost na zástavbový prostor, čehož se dá využít u vysokootáčkových motorů, kdy klapka 

může být blízko v prodloužení sacích kanálů nebo dokonce součástí hlavy motoru. Nicméně 

Obr. 3.1 Šoupátková škrticí klapka [9] 
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mezi nevýhody tohoto typu patří vysoké nároky na výrobní tolerance, a to kvůli zaručení těs-

nosti při volnoběžných otáčkách, horší průběh škrcení při částečném otevření a v porovnání 

s ostatními typy i vyšší váha. [7][9] 

3.1.3 MOTÝLKOVÁ ŠKRTICÍ KLAPKA 

V současné době se jedná o nejčastěji používaný typ škrticí klapky. Konstrukce spočívá v kru-

hové desce s osou otáčení uloženou příčně ke směru proudění vzduchu. 

Mezi největší výhody této koncepce oproti předchozím patří dobré řízení průtoku vzduchu již 

při malých úhlech natočení klapky. Nicméně pouze u této koncepce zůstávají tlakové ztráty 

i při plném 100% otevření, neboť klapka zůstává v proudu vzduchu (viz obr. 3.3).[7][11] 

 

  

Obr. 3.2 Soudečková škrticí klapka [9] 

Obr. 3.3 Plně otevřená motýlková škrticí klapka [7] 
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3.2 OVLÁDÁNÍ ŠKRTICÍ KLAPKY 

Škrticí element může být ovládán buď mechanicky, nebo elektronicky (v takovém případě 

se užívá označení „drive-by-wire“). 

3.2.1 MECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ 

Při mechanickém ovládání je klapka s plynovým pedálem spojena buď lanovodem, nebo sou-

stavou táhel. Poloha klapky je plně závislá na poloze plynového pedálu, tedy na řidičově poža-

davku. Největší výhoda mechanického ovládání je v jednoduchosti celého systému a v oka-

mžité odezvě výkonu motoru na změnu polohy plynového pedálu. 

 

3.2.2 ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ 

Pokud je klapka ovládána elektronicky, využívá se dvou potenciometrů na plynovém pedálu, 

které snímají jeho polohu, ta je elektrickým signálem vyslána do řídicí jednotky. Poloha klapky 

je závislá na vyhodnocení všech veličin potřebných pro její řízení řídicí jednotkou a nemusí 

odpovídat poloze plynového pedálu. Mezi výhody elektronicky ovládané klapky jednoznačně 

patří právě ona nezávislá poloha na pedálu, toho se dá využít například pro snadnější a spoleh-

livější změnu převodového stupně směrem dolů při zpomalování. Pomocí tzv. „blipu“ se po-

otevřením klapky sníží kroutící moment od brzdného účinku motoru. 

Obr. 3.4 Schéma systému s mechanicky ovládanou škrticí klapkou 

Obr. 3.5 Schéma systému s elektronicky ovládanou škrticí klapkou 
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3.3 POHON 

Pro pohon klapky se užívá převážně dvou typů stejnosměrných motorů. Prvním typem je motor 

s kartáčovým komutátorem (DC motor), tím druhým je motor s bezkartáčovým komutátorem 

(BLDC motor). V následujících dvou podkapitolách budou blíže popsány. 

3.3.1 DC MOTOR 

Stejnosměrný motor je založen na principu vzájemného působení magnetického pole magnetu 

a vodiče, jímž prochází elektrický proud. Při procházení proudu vodičem vzniknou kolem vo-

diče magnetické indukční čáry. Složením magnetických polí magnetu a vodiče vznikne mag-

netické pole s nesouměrným rozložením magnetických indukčních čar v okolí vodiče. To se 

projeví působením magnetické síly na vodič směrem do místa s menší hustotou magnetických 

indukčních čar. K určení směru magnetické síly se užívá Flemingovo pravidlo levé ruky. 

DC motor se skládá z rotoru a statoru, které jsou od sebe vzájemně odděleny vzduchovou me-

zerou.  Součástí rotoru je hřídel, vinutí a komutátor. Komutátor zajišťuje správnou orientaci 

přivedeného proudu do vinutí rotoru, je tvořen lamelami, které jsou vzájemně izolovány. Na ko-

mutátor pak dosedají grafitické nebo elektrografitické kartáče, ty převádějí proud mezi vnějším 

obvodem přes komutátor na vinutí rotoru. Stator je po obvodu opatřen magneticky opačně ori-

entovanými hlavními póly. 

 

Mezi výhody DC motorů patří snadné řízení pouhou změnou budícího napětí na rotoru a line-

ární charakteristika závislosti otáček na tomto napětí. Nicméně kartáčový komutátor přináší 

několik nevýhod DC motorů. Tou hlavní je omezená životnost, která vychází z opotřebování 

kartáčů, tím i vzniká nežádoucího prach, další nevýhodou je omezení maximálních otáček. 

3.3.2 BLDC MOTOR 

Jak už z anglické zkratky BLDC motoru („BrushLess Direct Current“) vyplývá, největším roz-

dílem oproti DC motoru je v absenci kartáčového komutátoru. Motor tedy nelze přímo připojit 

na stejnosměrné napětí, ale je nutné provádět jeho spínání. O komutaci se v tomto případě stará 

řídicí elektronika. Ta přepíná napájení jednotlivých vinutí statoru v závislosti na poloze rotoru. 

Obr. 3.6 Princip stejnosměrného motoru [13] 
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Jak už bylo zmíněno, na rozdíl od klasického stejnosměrného motoru je u BLDC motoru stator 

tvořen nejčastěji třemi budícími vinutími, které jsou zapojeny do hvězdy. Rotor je pak tvořen 

permanentními magnety. Pro snadnější rozběh pak může být motor osazen Hallovými sondami, 

které určují polohu rotoru. 

Výhody BLDC motorů jsou vyšší výkony, vyšší účinnost nebo nižší nároky na údržbu. Nevý-

hoda je vyšší pořizovací cena a nutnost použití řídící elektroniky.[15] 

3.4 SENZOR POLOHY 

Senzor polohy je nedílnou součástí mechanické nebo elektronické škrticí klapky. Znát její přes-

nou polohu je důležité jak pro bezpečnost provozu, kdy klapka může být v jiné poloze, než 

předpokládáme, například z důvodu cizího tělesa v systému, tak pro precizní kontrolu dodáva-

ného množství vzduchu do spalovacího prostoru. 

V případě polohy klapky se používají senzory s dvěma analogovými výstupy. Opět z důvodu 

bezpečnosti, kdy se dá při odlišných výstupních hodnotách jednoduše diagnostikovat porucha 

senzoru. 

3.4.1 HALLOVA SONDA 

Jedná se o magnetický bezkontaktní senzor, jehož výstup je funkcí hustoty magnetického pole 

v jeho blízkosti a využívá Hallova jevu. Pokud magnetické pole v jeho okolí překoná stanove-

nou hranici, v senzoru se vytvoří Hallovo napětí. 

Senzor sestává z polovodičové destičky, kterou nepřetržitě prochází elektrický proud. 

Při změně magnetického pole v jeho okolí se v polovodiči změní rozložení nosičů náboje. Na 

jedné straně polovodiče je nadbytek elektronů a na druhé nadbytek děr. Tímto rozdílným roz-

ložením vznikne na obou stranách měřitelné napětí, které je při stálém proudu přímo úměrné 

velikosti magnetického pole. Podmínkou pro správné fungování senzoru je kolmá pozice polo-

vodiče vůči magnetickému poli. 

Senzor, který využívá Hallova jevu se tedy skládá ze dvou částí, těla senzoru a magnetu, který 

je umístěný na rotační části zařízení, jehož poloha je zjišťována. Výhodou tedy je, že senzor 

může být například umístěn na vnější straně krytu. Tím se dá dosáhnout absolutního oddělení 

mechanismu s magnetem od vnějších vlivů prostředí. 

Obr. 3.7 Principiální uspořádání BLDC motoru [14] 



BRNO 2020 

 

 

23 
 

ŠKRTICÍ KLAPKA 

3.4.2 ROTAČNÍ POTENCIOMETR 

Rotační potenciometr se řadí mezi kontaktní senzory. Jedná se o kruhovou odporovou dráhu, 

která bývá uchycená k nepohyblivé části senzoru a po ní se pohybuje jezdec spojeným s hřídel-

kou. V závislosti na úhlu natočení se mění odpor systému. 

Další možností, jak tímto způsobem měřit úhlovou pozici klapky, je integrovat potenciometr 

přímo do jednotlivých komponent škrticí klapky. Tento způsob využívá například firma Bosch. 

Elektronická část senzoru s odporovými dráhami je v plastovém krytu a jezdci jsou umístěny 

na plastovém ozubeném kole (viz obr. 3.10), které je přímo spojeno s hřídelí, na které je umístěn 

samotný škrticí element. Nicméně z tohoto řešení vyplývá jedna zásadní nevýhoda, kterou je 

nemožnost opravit nebo vyměnit senzor v případě, že by vykazoval vadu, jakou může být na-

příklad vydřené místo na odporové dráze. 

Obr. 3.8 Princip Hallova jevu [16] 

Obr. 3.9 Rotační potenciometr KA Sensors KR21[17] 

Obr. 3.10 Plastové ozubené kolo s jezdci potenciometru 
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4 SOUČASNÁ ŠKRTICÍ KLAPKA BOSCH 
V sezóně 2018/2019 byla na voze Dragon 9 poprvé použita místo mechanicky ovládané elek-

tronicky ovládaná škrticí klapka od firmy Bosch. Konkrétně se jednalo o nejmenší nabízený 

model na trhu s průměrem klapky 32 mm. 

4.1 ZÁSTAVBA VE VOZIDLE 

Aby mohla být škrticí klapka umístěna do sacího systému Dragona 9 i 10, konstrukční prove-

dení okolních prvků sacího systému se neliší, bylo potřeba upravit samotné tělo škrticí klapky 

a přidat pomocné prvky pro zachování těsnosti celého systému. Zástavba škrticí klapky ve vo-

zidle je znázorněna na obr. 4.1 v řezu vozidlem. 

Z jedné strany těla musela být odebrána část potrubí tak, aby se na stejné místo mohla umístit 

příruba pro těsnící sponu wiggins. Tato konkrétní úprava je na následujícím obr. 4.2. 

Obr. 4.1 nahoře – zástavba škrticí klapky ve vozidle s ostatními konstrukčními celky 

dole – detail uchycení škrticí klapky v sacím systému 
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Pro správně umístění příruby na tělo klapky je zapotřebí čtyř distančních válečků, které zabra-

ňují ohýbání příruby a šroubů. Jako spojovací materiál jsou použity čtyři šrouby M6x60 s vnitř-

ním šestihranem. 

Celá škrticí klapka je pak do sacího systému vozu uchycena zmíněnými šrouby a těsnící sponou 

wiggins. 

4.2 KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ KLAPKY BOSCH 

Hlavní částí škrticí klapky je odlitek z hliníkové slitiny. V jednom kusu odlitku je kromě klapky 

umístěný také motor a převodovka. 

Obr. 4.3 Příruba pro těsnící sponu wiggins 

Obr. 4.2 Konstrukční úprava těla škrticí klapky, vlevo – před úpravou, vpravo – po úpravě 
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Mezi motorem a hřídelkou, na které je umístěna škrticí klapka, je plastovými čelními ozube-

nými koly dosaženo převodového poměru 20. Mezi pastorkem a koncovým ozubeným kolem 

je vložené dvojité ozubené kolo, které se volně otáčí na letmo nalisované hřídeli. Hřídel o prů-

měru 10 mm je na straně u převodového mechanismu uložená v kuličkovém ložisku a na druhé 

straně v kluzném pouzdře. Uzavření klapky v případě výpadku elektrické energie zajišťují dvě 

opačně orientované pružiny, které jsou nastaveny tak, aby klapka zůstala otevřená ve zhruba 

volnoběžné poloze, což je přibližně 10 % otevření. O snímání polohy škrticího elementu se 

stará integrovaný dvojitý potenciometr v krytu mechanismu. V drážce krytu po jeho obvodu je 

těsnění a samotný kryt je k hliníkovém odlitku připevněn pomocí pružných spon. 

4.2.1 POHON 

O pohon se stará DC motor o průměru 32 mm a váze 220 g, který podle údajů od výrobce může 

při plné zátěži spotřebovávat až 10 A.[12]  

Obr. 4.5 Převodový mechanismus škrticí klapky Bosch 

Obr. 4.4 Kryt mechanismu s integrovaným potenciometrem 
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Při experimentálním měření (obr. 4.6), při kterém byl využit datalogger, který je součástí řídicí 

jednotky, bylo zjištěno, že při vypnutém motoru vozidla se klapka z volnoběžné polohy do plně 

otevřeného stavu otevře za přibližně 0,14 s se zpožděním vůči poloze plynového pedálu 0,13 s. 

Z plného otevření zpět do volnoběžné polohy klapky je to pak 0,11 s a zpoždění vůči plyno-

vému pedálu 0,11 s. Důvod, proč se klapka rychleji zavře, než otevře, lze přičíst nastavení pru-

žin. Vzhledem k tomu, že škrticí klapka má krátký chod, pouze 90°, a změny polohy bývají 

skokové, vychází z toho typ motoru, jaký je pro tuto aplikaci vhodný. Jedná se o nízkootáčkový 

motor s vyšším kroutícím momentem, aby byl schopný rychle reagovat na změny směru po-

hybu v co nejkratším čase. 

4.2.2 OVLÁDÁNÍ ŠKRTICÍ KLAPKY 

Motor klapky může být napájený 6 až 16 V a senzor polohy 5 V.[12] Velikou výhodou je, že 

tato škrticí klapka nepotřebuje vlastní řídicí elektroniku a může být rovnou zapojena do použí-

vané řídicí jednotky motoru LifeRacing F88. Řídicí jednotka motoru totiž disponuje výstupy, 

které podporují h-můstek a zároveň řízení PWM signálem. 

H-MŮSTEK 

Jedná se o elektrický obvod složený z tranzistorů, který se používá pro řízení stejnosměrných 

motorů. Jeho označení vychází z typického zjednodušeného grafického znázornění obvodu, 

které připomíná písmeno „H“ viz obr. 4.7. Spínáním tranzistorů vždy do kříže (na obrázku 

zjednodušeno spínači S1, S2, S3 a S4) se docílí změny polarity přivedeného napětí na motoru. 

Tím je možné řídit otáčení motoru oběma směry. 
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Obr. 4.6 Graf rychlosti otevření/zavření škrticí klapky Bosch (vypnutý motor vozidla) 

PPS – poloha plynového pedálu, TPS – poloha škrticí klapky 

Obr. 4.7 Schéma H-můstku [21] 
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PWM SIGNÁL 

PWM signál neboli pulzně šířková modulace signálu je metoda, pomocí které lze regulovat 

moment stejnosměrného motoru. Využívá se k tomu dvoustavového signálu, logické 1 a lo-

gické 0. Hlavními pojmy v případě PWM signálu jsou frekvence [Hz] a střída [%]. Frekvence 

bývá konstantní a udává nám, jak rychle bude docházet ke změně stavu. Střída udává poměr 

mezi stavem logické 1 a celou periodou signálu.  

Vhodným spínáním řídícího PWM signálu spolu s kombinací H můstku dochází k řízení polohy 

škrticího elementu.  

 

4.2.3 HMOTNOSTÍ ANALÝZA 

Aby bylo možné porovnat výsledné rozdíly hmotností jednotlivých prvků s hmotnostmi prvků 

navrhované škrticí klapky, byly jednotlivé části zváženy. Hmotnosti jsou rozepsané v tab. 1. 

 

Obr. 4.8 Příklady PWM signálu s různou střídou (upraveno) [22] 

 
Hmotnost [g] 

Škrticí klapka 807 

Příruba 38 

Distanční válečky 19 

Šrouby 55 

Matice 10 

Celková hmotnost 929 

 

Tab. 1 Hmotnost jednotlivých částí 
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5 KONCEPT A KONSTRUKČNÍ NÁVRH 
ETC od firmy Bosch sloužila první sezónu, kdy s autem bylo najeto přes tisíc kilometrů bez 

jediného problému. Nicméně v oblasti motorsportu, kde se počítá každý gram hmotnosti navíc, 

jsou už při prvotním pohledu na tělo klapky zřetelné jisté prvky, které výrazně přidávají na 

hmotnosti a jejich absencí, byť s úbytkem životnosti, by se celková hmotnost součásti dala vý-

razně snížit. Zmíněnými prvky jsou například žebra na krytu motoru, samotný kryt motoru, 

který je součástí těla, nebo zbytky po vtokové soustavě odlitku těla viz obr. 5.1. 

 

5.1 KONCEPT 

Hlavním požadavkem pro koncept navrhované škrticí klapky bylo zachování stávajících nava-

zujících okolních částí sacího systému, aby se při výměně dosud používané škrticí klapky od 

firmy Bosch za nově navrženou nemusela zároveň měnit část sacího potrubí vedoucí od kom-

presorové části turbodmychadla a na druhé straně celý mezichladič. 

Dalším hlavním požadavkem bylo snížení hmotnosti při zachování rychlosti ovládání klapky. 

Čas otevření nebo zavření škrticího elementu by měl zůstat stejný. Pokud by docházelo k vý-

raznému zpomalení tohoto pohybu, projevilo by se to i na celkové pružnosti zrychlení vozidla. 

Kvůli prostorové zástavbě a zachování kompaktních rozměrů navržené škrticí klapky bude ná-

vrh podobný sériovému provedení. Motor bude se škrticím elementem spojený převodem, aby 

nedocházelo ke zvětšování rozměru v ose hřídele. Schéma konceptu je na obr. 5.2. 

Obr. 5.1 Přebytečné prvky na těle škrticí klapky, které zvyšují její hmotnost 



BRNO 2020 

 

 

30 
 

KONCEPT A KONSTRUKČNÍ NÁVRH 

5.2 TYP ŠKRTICÍHO ELEMENTU 

Po kladných zkušenostech s motýlkovým typem škrticí klapky, který byl použit i v případě me-

chanicky ovládané verze, bylo rozhodnuto v návrhu pracovat se stejným typem škrticího ele-

mentu. Na rozdíl od ostatních zmíněných typů škrticích elementů dochází v tomto případě 

k dobrému řízení průtoku již při menších úhlech otevření a nevýhoda tlakových ztrát při plném 

otevření způsobena setrváním škrticího elementu v proudu vzduchu lze vynahradit zvětšením 

průměru.[19] Navíc zmíněný typ není tak choulostivý na výrobní přesnost a množství použitého 

materiálu na škrticí element, například oproti soudečkovému typu je výrazně menší. Ve srov-

nání se soudečkovým typem motýlkový typ má menší moment setrvačnosti vzhledem k ose 

otáčení. 

5.3 VOLBA PRŮMĚRU 

Prvky sacího systému závodního monopostu Dragona 10 jsou s ohledem na co nejkompaktnější 

zástavbu speciálně navržené pro co nejúčinnější plnění použitého spalovacího agregátu. Vět-

šina částí je týmem vyráběna na dílně nebo s výrobou či návrhem pomáhají týmoví sponzoři. 

Škrticí klapka ale byla doposud kupovaným dílem, a tak byl její rozměr závislý na nabídce 

výrobce, od kterého byla kupována. V případě mechanicky ovládané klapky to byl nejmenší 

nabízený rozměr od firmy AT Power 36 mm, stejně tak v případě klapky od firmy Bosch, nej-

menší nabízený rozměr tentokrát 32 mm. 

K analýze průměru škrticí klapky byl použit termodynamický model motoru v softwarovém 

nástroji GT Power ve verzi v2019, který vytvořil Adam Vondrák pro svou diplomovou práci. 

Byla zkoumána závislost výkonu motoru na procentuálním otevření škrticího elementu klapky. 

V softwaru GT Power se úhel otevření škrticí klapky nahrazuje součinitelem průtoku. Ten tak-

též v minulosti Adam Vondrák ověřoval simulací i experimentálně. 

Bylo zjištěno, jaký vliv má na výsledný výkon motoru průměr škrticí klapky při plném zatížení. 

V termodynamickém modelu byl měněn pouze parametr průměru škrticí klapky, tím vznikla 

jistá chyba, protože s měnícím průměrem by se v reálném případě měnil také průtokový souči-

Obr. 5.2 Schéma konceptu elektronické škrticí klapky 
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nitel, s kterým termodynamický model pracuje.[18] V tomto případě se ale jedná pouze o rela-

tivní rozdíly výkonu, tedy jsou porovnávány mezi sebou, a tak je možné zmíněnou chyba zane-

dbat. 

Na obr. 5.3 je patrný vliv jednotlivých průměrů škrticí klapky na maximální výkon motoru. 

V případě zvolení průměru od 20 do 26 mm by docházelo ke snížení maximálního výkonu 

i při plně otevřené škrticí klapce. Teprve od průměru 27 mm ke snižování výkonu nedochází, 

a zároveň je výkon motoru nepatrně vyšší než u ostatních větších průměrů. 

Dále byl zkoumán průběh výkonu pro jednotlivé průměry při změně zatížení motoru. Z obr. 5.4 

je patrný trend lineární oblasti, který se se zmenšováním průměru škrticí klapky posouvá více 

vpravo. Pokud by byl zvolen průměr škrticí klapky 20 mm, dosáhlo by se mnohem lineárnějšího 

řízení výkonu, celkový výkon motoru by se tím ale snížil o necelých 10 %.  

Z předešlého obr. 5.3 a obr. 5.4 vychází nejlépe volba průměru 27 mm. Bude dosaženo lepšího 

řízení než při dosavadním průměru 32 mm a zároveň nebude ovlivněn maximální výkon. 

Nicméně vzhledem k nepatrným rozdílům vlivu na maximální výkon motoru a k chybě, která 

vznikla tím, že při této simulaci nebyl měněn průtokový součinitel a v podstatě byl pouze od-

hadnut, konzervativně byl zvolen průměr 29 mm, s kterým bude v návrhu nadále pracováno. 

Jednou z výhod elektronického ovládání škrticí klapky je nezávislost plynového pedálu na její 

poloze. V řídicí jednotce se nelineární závislost polohy škrticí klapky na výkonu motoru dá 

jednoduše vykompenzovat progresivním průběhem, 50 % polohy plynového pedálu, tak může 

jednoduše odpovídat 50 % výkonu motoru. 
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Obr. 5.3 Graf vlivu průměru škrticí klapky na maximální výkon motoru 
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Zmenšením průměru škrticí klapky na 29 mm bude dosaženo zvýšení citlivosti na plynový pe-

dál, tedy i zvýšení přesnosti. Řidič bude schopný přesněji kontrolovat vozidlo v nižších otáč-

kách motoru, čímž by se mohla zlepšit plynulost projíždění pomalejších a delších zatáček, které 

řidič projíždí konstantní rychlostí nebo například jednodušší kontrola nad vozidlem během dy-

namické disciplíny „skidpad". 

5.4 TĚLO ŠKRTICÍ KLAPKY 

Protože škrticí klapka bude vyrobena maximálně ve dvou kusech, není potřeba brát ohled na 

výrobní cenu. Tělo škrticí klapky na obr. 5.5 bude kvůli složitým tvarům, které by se složitě 

obráběly, vyrobeno metodou 3D tisku.  
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Obr. 5.4 Graf průběhu výkonu motoru při různých zatíženích pro jednotlivé průměry škrticí klapky 

Obr. 5.5 Návrh těla škrticí klapky 
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5.4.1  HŘÍDEL 

Škrticí element o tloušťce 1,5 mm bude vložen v duralové hřídeli o průměru 6 mm a uchycen 

dvěma šrouby, jako tomu je u klapky Bosch. Šrouby budou použity BN 20146 s nízkou válco-

vou hlavou proto, aby co nejvíce splynuly s hřídelí a co nejméně ovlivňovaly proud vzduchu. 

Hřídel bude uložena na obou stranách v kuličkových ložiskách. Konkrétní ložisko bylo zvoleno 

podle vnitřního průměru W 627/6-2Z (Statická únosnost 𝐶0 = 0,286 𝑘𝑁 a dynamická únosnost 

𝐶 = 0,112 𝑘𝑁) o hmotnosti 0,7 g. Zajištění polohy bude zaručeno pojistnými kroužky. 

5.5 SENZOR POLOHY 

Pro snímání polohy škrticí klapky je na výběr mezi dvěma typy senzorů, jak bylo zmíněno 

v předchozí podkapitole 3.4. Nicméně je jasné, že integrovaný typ senzoru se vyplatí při sériové 

výrobě. V případě návrhu bude senzor kupovaným dílem, a tak bude vybírán pro jeho zástav-

bové rozměry, hmotnost a cenu. 

Jiné polohové senzory, konkrétně lineární potenciometry, byly do týmu v minulosti nakupo-

vány od společností KA Sensors nebo Variohm, protože zároveň nabízí týmům, kteří se účastní 

soutěže Formule Student 30% slevu, bude vybíráno z jejich nabídky produktů. Na výběr je mezi 

oběma typy senzorů. Nevýhoda rotačního potenciometru je v nutnosti mechanického spojení 

mezi senzorem a měřeným prvkem, to by znamenalo nevýhodu v nutnosti zabezpečit utěsnění 

mezi okolním prostorem a hřídelkou. V případě použití bezkontaktního senzoru s Hallovým 

principem takový problém není potřeba řešit. 

Zvolený byl senzor na obr. 5.7, který je v porovnání se senzorem KH22 od firmy KA Sensors 

kompaktnější, otvory pro uchycení šrouby jsou na kružnici o dvakrát menším průměru. Je o 

polovinu lehčí a podle nabídky získané od firem i o 5 % levnější. 

Obr. 5.6 Sestava škrticího elementu s hřídelí a jejím uložením 
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5.6 VYMEZENÍ POLOHY 

Při rychlých změnách polohy dochází vlivem setrvačnosti celého mechanismu k prodlužování 

chodu. Tento jev je patrný i na obr. 4.6, kde při zavírání klapky nedojde k zastavení na vol-

noběžné poloze cca 10 %, ale než se klapka na této poloze ustálí, dojde vlivem setrvačnosti 

k propadu až na polohu 6 %. Z tohoto důvodu je vhodné, aby měl mechanismus mechanické 

dorazy, ty jednak pomůžou rychlejšímu zastavení mechanismu v krajních polohách, zároveň 

zabrání poškození škrticí klapky, která by v případě absence dorazu narazila při zavírání do 

samotného těla škrticí klapky. 

Jako doraz bude použit stavěcí šroub M2x5 s vnitřním šestihranem, který bude našroubovaný 

v nalisovaném válečku do těla škrticí klapky viz obr. 5.8. 

5.7 PŘEVOD 

Hlavním parametrem konceptu je nízká hmotnost, a proto budou zvolena plastová čelní ozu-

bená kola. Výhoda plastového soukolí je nižší tření bez potřeby mazání nebo možnost volného 

otáčení ozubeného kola na ocelové hřídeli.[20] Toho bude využito v podobě nalisované hřídele, 

na které se bude volně otáčet vložené dvojité ozubené kolo. 

Obr. 5.7 Kompaktní senzor Euro CMRK – Micro Rotary Sensor [27] 

Obr. 5.8 Dorazy pro vymezení pohybu mechanismu 
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5.8 KRYT MECHANSIMU 

Jak bylo zmíněno v kapitole 2.3 mechanismus musí být chráněný proti vniknutí nečistot, 

aby nemohlo dojít k jeho zaseknutí. Kromě ochranné funkce bude na krytu také umístěný sen-

zor polohy. Kvůli ušetření hmotnosti bude kryt vyrobený z karbonu. K tělu škrticí klapky bude 

kryt uchycen pomocí dvou distančních sloupků M2, jejich délka bude důležitá pro správnou 

funkci senzoru polohy, aby byla dodržena správná vzdálenost od magnetu. 

5.9 ZÁSTAVBA VE VOZIDLE 

Dodržení dalšího požadavku na vlastní návrh škrticí klapky na jednoduchou záměnu za škrticí 

klapku Bosch v sacím systému vozu bylo dosaženo navržením jednotlivých konců sacího po-

trubí těla. 

Na jedné straně bude stejný tvar jako na mezichladiči, v těle klapky bude závit, aby nebylo 

potřeba používat matice. Na druhé straně bude příruba pro uchycení těsnící spony wiggins, 

řešení je na obr. 5.9. 

Obr. 5.9 Konstrukční řešení pro zástavbu ve vozidle, nahoře – spojení s mezichladičem,  

dole – spojení se sacím potrubím vedoucím z kompresoru turbodmychadla 
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6 KONSTRUKČNÍ VÝPOČTY A ŘEŠENÍ 
V této kapitole budou zmíněny konkrétní konstrukční výpočty nebo postupy jako kontrola 

vratné pružiny, volba převodu nebo i samotného pohonu. 

6.1 CFD SIMULACE PROUDĚNÍ 

Pro utvoření představy, jaký moment v sacím potrubí na škrticí klapku vlivem proudění vzdu-

chu působí, bylo využito CFD simulace v programu Ansys Fluent se studentskou verzí, velikost 

sítě tedy byla omezena na 500 000 prvků. Byla použita transientní a steady-state simulace, si-

mulace proměnlivá v čase a ustálená v čase. 

Silová působení zjištěná v těchto simulacích byla dále použita při návrhových výpočtech. 

6.1.1 PŘÍPRAVA GEOMETRIE 

V CFD simulacích se na rozdíl od pevnostních analýz MKP pracuje s modelem proudícího mé-

dia. To znamená, že geometrie neznázorňuje tělo škrticí klapky, ale její vnitřní objem, v kterém 

proudí vzduch. Model byl vytvořen v programu PTC Creo Parametric 5.0 a poté exportován ve 

formátu STEP. 

Model sacího potrubí byl zjednodušený, ale průřezově odpovídal požadavkům na zástavbu škr-

ticí klapky do sacího systému vozidla. Nicméně celé potrubí bylo prodlouženo, aby výpočet 

lépe konvergoval. Škrticí element byl taktéž zjednodušen, nebyly zde vymodelováno šrouby 

a hřídel, v které je element uchycen, měla po celé své délce konstantní průměr. Délka celého 

kanálu byla zvolena 249 mm a průměr potrubí v místě škrticí klapky 29 mm. Samotná škrticí 

klapka musela být zmenšena na 27 mm, aby mohly být mezi ní a stěnou potrubí buňky sítě. 

6.1.2 PŘÍPRAVA MODELU 

Po importování 3D modelu do prostředí Ansys Workbench bylo zapotřebí nejprve opravit ge-

ometrii v prostředí SpaceClaim pomocí funkcí „Split Edges“ a „Extra Edges“. Poté byla v pro-

středí DesignModeler upravena geometrie tak, aby byla vhodná pro transientní simulaci, kde se 

nebudou měnit pouze okrajové podmínky, ale bude se také hýbat škrticí klapkou. Nejdříve bylo 

třeba z objemu média odebrat pomocí funkce „Boolean“ objem škrticí klapky, a poté vytvořit 

dvě koule, první o průměru 28,00001 mm a druhou o průměru 28 mm. Tímto neobvyklým 

Obr. 6.1 Zjednodušené sací potrubí v PTC Creo Parametric 5.0 

Obr. 6.2 Řez geometrickým modelem sacího potrubí s odečteným objemem koule se škrticí klapkou 
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krokem spolu s kombinací funkce „Boolean“ vznikly dva objemy, mezi kterými vznikla mini-

mální mezera, která nijak neovlivnila proudění. První objem představuje sací potrubí, v kterém 

je vyříznutá koule, druhý objem je pouze koule se škrticí klapkou uvnitř. Pro lepší přehlednost 

jsou tyto dva objemy ukázány odděleně na obr. 6.2 a obr. 6.3. Objem na obr. 6.3 byl pojmeno-

ván jako „etc_valve“. 

6.1.3 VYTVOŘENÍ SÍTĚ 

Pro vytvoření sítě byla použita vestavěná část programu Workbench. Nejprve byly pojmeno-

vány důležité plochy modelu (obr. 6.4), které budou později použity při nastavování samotné 

simulace. 

Po pojmenování ploch se mohlo přejít k vytvoření sítě. Jak je vidět na obr. 6.5 v oblasti škrticí 

klapky bylo potřeba z důvodu složité geometrie, a především malých mezer, použít prvky sítě 

typu Tetrahedr, při volbě jiného typu prvků se síť nevytvořila. Ve zbytku objemu pak byly 

prvky vytvořeny Sweep metodou. Pomocí funkce „Body sizing“ byla upravena velikost prvků 

v jednotlivých částech. Prvky se v podélném směru ke krajům postupně zvětšovaly proto, aby 

se snížila výpočetní náročnost. Parametry vytvořené sítě jsou shrnuty v následující tab. 2. 

Obr. 6.3 Řez geometrickým modelem koule, která obsahuje škrticí klapku 

Obr. 6.4 Pojmenování klíčových ploch pro simulaci 

Typ prvků Tetraedr 

Metoda sítě Sweep 

Počet prvků 418 475 

Počet uzlů 295 738 

 

Tab. 2 Parametry vytvořené sítě 
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6.1.4 OKRAJOVÉ PODMÍNKY PRO TRANSIENTNÍ SIMULACI 

Než dojde k nastavení samotného problému proudění, je potřeba znát okrajové podmínky, které 

budou zadány. Okrajové podmínky byly získány z transientní simulace v programu GT Power. 

Simulace byla nastavena na celkový čas pět sekund. První tři sekundy probíhalo ustálení řešiče 

výpočtu, následně bylo nastavené rovnoměrné zavírání škrticí klapky do volnoběžné polohy 

pro čtyři různé časové intervaly, které jsou zřetelné z obr. 6.6. Zkoumanými veličinami byly 

průměrná rychlost proudění v sání před škrticí klapkou a průměrný tlak v sání za škrticí klap-

kou. Pro lepší přehlednost je na obr. 6.7 uveden průběh těchto veličin pouze pro časový interval 

jedné sekundy. 

 

 

 

Obr. 6.5 Objemová síť s detailem v řezu 

Obr. 6.6 Graf průběhu polohy škrticí klapky při zavírání 
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6.1.5 OKRAJOVÉ PODMÍNKY PRO STEADY-STATE SIMULACI 

V případě okrajových podmínek pro ustálené proudění byla opět zaznamenávána rychlost prou-

dění na vstupu a tlak na výstupu. Tyto veličiny byly zapisovány ve dvanácti různých polohách 

škrticího členu, jejich vzájemná závislost je znázorněna na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..  

 

6.1.6 NASTAVENÍ TRANSIENTNÍ SIMULACE 

Výpočtový model pro transientní simulaci byl zvolený viskózní model k-omega, konkrétně SST 

s korekcí zakřivení pro zvýšení citlivosti na turbulenci proudění. Poté byl zvolený typ proudí-

cího média na vzduch s konstantní hustotou a viskozitou. Poté bylo provedeno načtení souboru 

s okrajovými podmínkami přes příkazovou konzoli pomocí příkazů „file“, „read-transient-ta-

ble“ a nakonec „transient_BC.txt“. Po načtení souboru bylo možné při zadávání okrajových 

podmínek zvolit výsledná data z GT Power. 

Otáčení objemu, který byl po vytvoření sítě pojmenován jako „etc_valve“ (kap. 6.1.3), bylo 

nastaveno v části „Cell Zone Conditions“ zaškrtnutím políčka „Mesh Motion“, zvolením otá-

čení kolem osy Y a nastavením rychlosti otáčení, aby byla načítána ze souboru s okrajovými 

Obr. 6.7 Graf zkoumaných veličin pro okrajové podmínky zavírání pro 1 sekundu CFD simulace 
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Obr. 6.8 Graf průběhu rychlosti a tlaku v závislosti na úhlu otevření škrticí klapky 
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podmínkami. Rychlost byla zvolena tak, aby se klapka rovnoměrně zavřela a otevřela v souladu 

s předchozím okrajovými podmínkami. Nastavení výpočtu je pak v následujících tabulkách. 

Pro ustálení výpočtu před transientním chováním proběhlo 0,1 sekundy neboli 200 časových 

korků. 

 

6.1.7 NASTAVENÍ STEADY-STATE SIMULACE 

Nastavení simulace pro ustálené proudění zůstalo totožné jako pro transientní děj. Jediný sa-

mozřejmý rozdíl je, že se nenastavovala velikost časového kroku. Počet iterací pro každý ustá-

lený děj byl 1000. 

6.1.8 VÝSLEDKY 

Sledované byly jak zadávané okrajové podmínky, tak hmotnostní tok na vstupu a výstupu pro 

kontrolu výpočtu a moment. Moment byl měřený působením na plochu „Surface Valve“, byl 

sledovaný v ose Y, která prochází osou hřídele škrticího elementu. Osový kříž je pro snadnější 

představu výsledku momentu v obr. 6.10. 

ZAVÍRÁNÍ 

Během zavírání je maximální moment 12 Nmm v čase 0,49 sekundy a úhlu otevření 54,9 °. 

Výsledný průběh momentu a rozložení statického tlaku v potrubí je na následujících obrázcích. 

Celá simulace pro jeden časový interval trvala 20 hodin. Proud vzduchu působí na zavírající se 

klapku takovým způsobem, že ji pomáhá zavřít, proto bude proud vzduchu při navrhování pru-

žiny zanedbán. Průběh momentu v závislosti na úhlu otevření škrticího elementu je pro všechny 

časové intervaly v podstatě totožný. Liší se tedy pouze v závislosti na čase. 

 

Velikost časového kroku 0,0005 s 

Počet časových kroků 2200 

Metoda časového kroku Fixní 

Maximální počet iterací / časový krok 20 

 

Tab. 3 Hodnoty pro nastavení výpočtu při zavírání škrticí klapky 

Obr. 6.9 Průběh momentu při zavírání škrticí klapky v závislosti úhlu otevření 
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USTÁLENÉ PROUDĚNÍ 

Pro ustálené stavy vyšel maximální moment 11,8 Nmm při úhlu otevření 55 °. Průběh hodnot 

momentu (na obr. 6.11) pro ostatní úhly otevření je velice podobný výslednému průběhu mo-

mentu z transientní simulace.  

6.2 VÝPOČET VRATNÉ PRUŽINY 

Jak bylo zmíněno v podkapitole 2.3.1, jedno z pravidel pro elektronickou škrticí klapku je, 

že v případě výpadku elektrické energie se klapka musí do jedné sekundy vrátit do ±5 % vol-

noběžné polohy. Toto tedy bude jedna z klíčových okrajových podmínek. Nicméně kromě této 

podmínky musí být brán ohled také na zástavbový rozměr pružiny a vzhledem k tomu, že čas 

jedné vteřiny je poměrně dlouhý časový úsek pro tak krátký pohyb, který pružina musí zdolat, 

bylo předpokládáno, že splnit tuto podmínku nebude problém. 

Výpočet vychází z druhého Newtonova zákonu pro rotační pohyb (1), 

 𝑀 = 𝐼 ∙ 𝜀 (1) 

kde M je točivý moment [Nm], I je moment setrvačnosti [kgm2] a 𝜀  je úhlové 

zrychlení [rad/s-2], 

Obr. 6.10 Rozložení statického tlaku při největším momentu v průběhu zavírání 

Obr. 6.11 Průběh momentu při otevíraní škrticí klapky v závislosti na úhlu otevření 
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a z lineární závislosti torzní tuhosti pružiny na její poloze, 

 𝑀𝑝 = 𝑘 ∙ 𝜑 (2) 

kde 𝑀𝑝 je vratný moment torzní pružiny [Nm], k je torzní tuhost pružiny [Nm/°] a 𝜑 je poloha 

pružiny [°] 

Protože pružina nehýbe pouze samotnou škrticí klapkou, ale je spojena přes mechanický převod 

s celým mechanismem až k motoru (obr. 6.12), je potřeba počítat s momenty setrvačnosti jed-

notlivých komponent a převézt pohyby jednotlivých částí do místa působení vratné pružiny.  

K tomu slouží metoda redukce, která spočívá v náhradě celé sestavy jednoduchou redukovanou 

soustavou. Celý mechanismus byl zároveň nahrazen čtyřmi kružnicemi, jejichž poloměr odpo-

vídá roztečným kružnicím ozubených kol (obr. 6.13). Momenty setrvačnosti jednotlivých částí 

tab. 4 jsou získány z programu PTC Creo Parametric 5.0  

 Pohybová rovnice redukované sestavy na rotační pohyb má následující tvar [23]: 

 𝑀𝑟𝑒𝑑 = 𝐼𝑟𝑒𝑑 ∙ 𝜀 (3) 

kde Mred je točivý moment redukované soustavy [Nm], Ired je moment setrvačnosti redukované 

soustavy [kg∙m2]. 

Pro zjištění redukovaného momentu setrvačnosti byla použita redukce hmotnostních parametrů 

v následujícím tvaru [23]: 

 1

2
𝐼𝑟𝑒𝑑𝜔2 = ∑

1

2
𝐼𝑖𝜔𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 (4) 

kde ω je obvodová rychlost [rad/s] a n je počet těles vykonávajících rotační pohyb 

čili pro znázorněnou soustavu je rovnice ve tvaru: 

Obr. 6.12 Pohyblivý mechanismus škrticí klapky 
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 1

2
𝐼𝑟𝑒𝑑𝜔1

2 =
1

2
𝐼1𝜔1

2 +
1

2
𝐼2𝜔2

2 +
1

2
𝐼3𝜔3

2 (5) 

s využitím následujících kinematických vztahů mezi jednotlivými koly a dosazením zpět do 

rovnice (5) 

 
𝜔2 = 𝜔1

𝑅1

𝑟2
 (6) 

 
𝜔3 = 𝜔1

𝑅1𝑅2

𝑟2𝑅3
 (7) 

byl po úpravě získán výsledný vztah pro redukovaný moment setrvačnosti: 

 
𝐼𝑟𝑒𝑑 = 𝐼1 + 𝐼2 (

𝑅1

𝑟2
)

2

+ 𝐼3 (
𝑅1𝑅2

𝑟2𝑅3
)

2

 (8) 

Po dosazení konkrétních hodnot 

 
𝐼𝑟𝑒𝑑 = 0,4017 + 0,01837 ∙ (

16

6
)

2

+ 0,561 ∙ (
16 ∙ 11,25

6 ∙ 3,25
)

2

 (9) 

 = 48,3 𝑘𝑔𝑚𝑚2  

 

  Poloměr [mm] Moment setrvačnosti [kgmm2] 

R1 16 0,4017 

R2 11,25 0,01837 

r2 6 - 

R3 3,25 (0,555 + 0,006) -> 0,561 

 

Tab. 4 Hodnoty pro výpočet redukovaného momentu setrvačnosti 

Obr. 6.13 Zjednodušení pohyblivého mechanismu 
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Pro ověření výběru pružiny byl použit numerický výpočet v programu Matlab. Ten vycházel z 

(1), za moment byl v tomto případě dosazen vratný moment od pružiny, moment působící od 

proudu vzduchu byl v tomto případě zanedbán. To nastiňuje situaci, kdy se musí ukázat schop-

nost klapky zavřít se bez elektrické energie na technické přejímce, kdy není motor vozidla na-

startovaný.  

Dále byly vytvořeny proměnné (tab. 5) o velikosti jednoho prvku pro spuštění výpočtu, ty se 

s každou další iterací zvětšovaly a vždy se na jejich konec vpisovaly nové vypočítané hodnoty. 

Výpočet probíhal ve smyčce „while“ a byl omezený polohou škrticí klapky, jakmile dosáhla 

volnoběžné polohy.  Zrychlení klapky bylo tedy vypočítáno pomocí rovnice (10). Rychlost a 

poloha pak byla získána integrací. Nově vypočítaná poloha se opět dosadila na začátek výpočtu. 

 
𝜀1𝑛+1

=
𝑀𝑃𝑛

𝐼𝑟𝑒𝑑
=

𝑘 ∙ 𝜑𝑛

𝐼𝑟𝑒𝑑
 (10) 

 𝜔1𝑛+1
= 𝜔1𝑛

+ 𝜀1𝑛+1
∙ 𝑑𝑡 (11) 

 𝜑1𝑛+1
= 𝜑1𝑛

+ 𝜔1𝑛+1
∙ 𝑑𝑡 (12) 

Do výpočtu byly dosazené torzní pružiny od firmy Alcomex, primární pružina s tuhostí  

𝑘1 = 0,61
𝑁𝑚𝑚

°
 a sekundární pružina s tuhostí 𝑘2 = 0,26

𝑁𝑚𝑚

°
. Pružiny jsou opačně oriento-

vané a byly naladěny tak, aby nulový moment působil ve volnoběžné poloze škrticí klapky, 

tedy 10 % viz obr. 6.14. Zástavba pružin na škrticí klapce je na obr. 6.15. Jedním koncem jsou 

uchycené v těle klapky, druhým koncem v ozubeným kole, které je spojeno s hřídelí, ve které 

je uložený škrticí element. 
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Obr. 6.14 Charakteristika vratných pružin 

Název proměnné Hodnota Popis 

alfa_rad pi/2 počáteční poloha škrticí klapky 

dt 0,0001 časový krok 

moment_pruziny k1*alfa_rad počáteční hodnota momentu pružiny 

epsilon 0 počáteční hodnota zrychlení 

omega 0 počáteční hodnota rychlosti 

alfa 0 počáteční hodnota kroku klapky za časový krok 

time 0 čas 

 

Tab. 5 Proměnně použité ve výpočtu 
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6.2.1 KONTROLA VŮLÍ 

Mezi pružinou a vodícím trnem musí být pro správnou funkci torzní pružiny vůle. Kdyby došlo 

k vzájemnému dotyku, vratný moment by nevznikal kroucením závitů, ale ohybem ramen, což 

je nežádoucí.[25] Zvolené pružiny mají mezi sebou v nezatíženém stavu vůli 1,45 mm. Protože 

primární pružina je v namontovaném stavu v plném otevření klapky výrazně předepjatá, za-

tímco sekundární pružina je téměř v nezatíženém stavu viz obr. 6.14, je potřeba tento stav kvůli 

vzájemnému dotyku zkontrolovat. 

Výsledná vůle v plně otevřené poloze klapky je podle vztahu [25]: 

 
∆ =

𝑛𝑏𝐷

𝑛𝑏 + 𝜃𝑐
′

− 𝑑 − 𝐷𝑝 (13) 

kde ∆ je vůle mezi pružinou a vodícím trnem [mm], 𝑛𝑏 je počet činných závitů pružiny [-], D 

je střední průměr pružiny [mm], 𝜃𝑐
′ je úhlová výchylka pracovního ramene vyjádřena počtem 

otočení [-], d je průměr drátu pružiny a 𝐷𝑝 je průměr trnu, v tomto případě vnější průměr sekun-

dární pružiny nebo náboj ozubeného kola. 

Úhlová výchylka pracovního ramene vyjádřena počtem otočení je [25]: 

 
𝜃𝑐

′ =
10,8 ∙ 𝑀𝑜𝐷𝑛𝑏

𝑑4𝐸
 (14) 

kde 𝑀𝑜 je moment odpovídající zkroucení pružiny [Nmm] a E je Youngův modul pružnosti 

v tahu pro materiál pružiny [MPa] 

Po dosazení do rovnice (13) a (14) dostanu výslednou vůli mezi pružinami: 

 
∆1=

6,5 ∙ 13

6,5 +
10,8 ∙ 72,9 ∙ 13 ∙ 6,5

14 ∙ 206 000

− 1 − 10,55 = 0,83 𝑚𝑚 (15) 

Obr. 6.15 Zástavba torzních pružin v neztaíženém stavu 
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Vůle mezi sekundární pružinou a hřídelí. 

 
∆2=

6,5 ∙ 9,8

6,5 +
10,8 ∙ 27 ∙ 9,8 ∙ 6,5

0,754 ∙ 206 000

− 0,75 − 8 = 0,64 𝑚𝑚 
(16) 

Vůle jsou v obou případech bez rizika dotyku. V případě sekundární pružiny je vhodné použít 

jako vodící trn náboj ozubeného kola pro snížení příliš velké vůle, která by vznikla mezi pruži-

nou a samotnou hřídelí. Hrozilo by zpříčení pružiny a případné zaseknutí mechanismu. 

6.2.2 VÝSLEDEK 

Při nastavení výpočtu pohybu škrticího elementu z plně otevřené polohy do volnoběžné se nu-

merický výpočet v Matlabu zastaví v čase 𝑡1 = 0,0491 𝑠. Zvolené pružiny výrazně překračují 

požadavky na bezpečnost. To znamená, že jejich použití je bezpečné i v případě působení pa-

sivních odporů, které se v mechanismu vyskytují a ve výpočtu nebyly uvažovány.  

 

6.3 VÝBĚR POHONU 

Vzhledem k používání hlavní řídicí jednotky LifeRacing F88, která přímo podporuje ovládání 

škrticí klapky pomocí pwm signálu a h-bridge, by bylo komplikované volit BLDC motor pro 

jehož funkci a řízení by bylo potřeba ještě vyvinout samostatnou řídicí elektroniku. DC motor 

je tedy jednodušší možnost a dále bude rozhodováno podle kroutícího momentu, momentu se-

trvačnosti a hmotnosti DC motoru. 

Protože při zavírání škrticího elementu pomáhá jak proudění vzduchu, tak vratná pružina, bude 

se při volbě pohonu počítat pouze s případem, kdy se škrticí klapka otevírá z volnoběžné polohy 

do 100 %. Z nastavení pružin a z výsledků simulace bylo zjištěno, že největší moment, který 

působí v průběhu otevírání klapky proti tomuto pohybu, je 70 Nmm (obr. 6.17).  
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Bylo vybíráno mezi motory od společnosti Maxon Motor AG, jedním z důvodů byla domluvená 

bližší spolupráce s naším týmem, dalším důvodem byla podrobná charakteristika jednotlivých 

motorů. Vybíráno bylo ze 13 motorů, jejichž hlavní parametry jsou shrnuty v tab. 6. 

Pokud by byl vybraný motor, který splňuje podmínku jmenovitého kroutícího momentu 

70 Nmm, bez převodovky, jeho hmotnost by viz tab. 6 byla 320 g, to je mnohem víc než celková 

hmotnost mechanismu v případě použití slabšího motoru, jehož moment by se znásobil převo-

dovým poměrem, neboť jedno ozubené kolo váží řádově do 10 gramů. Kritérium minimálního 

kroutícího momentu motoru bylo stanoveno na 10 Nmm, takový kroutící moment je možné 

rozumně znásobit při zachování kompaktních rozměrů převodu.  
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Obr. 6.17 Graf součtu momentů, který působí proti otevírání škrticí klapky 

 
Moment 

setrvačnosti Hmotnost 

Jmenovitý 
kroutící 
moment 

Hmotnost/ 
Jmenovitý 

kroutící moment 

Moment setrvačnosti/ 
Jmenovitý 

kroutící moment 

Hmotnost/ 
Moment 

setrvačnosti 

  [gcm2] [g] [Nmm] [g/Nmm] [gcm2/Nmm] [g/gcm2] 

1 4,98 53 10,3 5,15 0,48 10,64 

2 13,2 110 13,7 8,03 0,96 8,33 

3 5,55 66 14,7 4,49 0,38 11,89 

4 13,1 110 15,7 7,01 0,83 8,40 

5 14,9 120 21 5,71 0,71 8,05 

6 10,80 130 28,6 4,55 0,38 12,04 

7 9 95 29,5 3,22 0,31 10,56 

8 41,7 240 44 5,45 0,95 5,76 

9 21,4 170 46,1 3,69 0,46 7,94 

10 33,7 260 51,7 5,03 0,65 7,72 

11 33,1 260 53 4,91 0,62 7,85 

12 77,6 320 89,4 3,58 0,87 4,12 

13 139 480 94,9 5,06 1,46 3,45 

 

Tab. 6 Parametry vybraných motorů 
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Na základě zmíněných parametrů byl vybrán motor č. 3, konkrétně DCX22S EB KL 12V. Jedná 

se o motor s druhým nejmenším momentem setrvačnosti a hmotností, zároveň s druhým nej-

menším poměrem momentu setrvačnosti ke kroutícímu momentu, ten udává, jak rychle se daný 

motor dokáže roztočit, a s druhým největším poměrem hmotnosti k momentu setrvačnosti. 

Protože jeden z hlavních požadavků na vlastní škrticí klapku je zachování stejného času na 

otevření a zavření jako měla klapka Bosch, je nutné zkontrolovat, jestli toho bude zvolený mo-

tor schopný. K ověření času byl použit stejný numerický výpočet jako byl použit při výběru 

pružiny. S tím rozdílem, že je do rovnice (10) přidán člen, který zastupuje kroutící moment 

motoru, a člen, který zastupuje moment, kterým působí proudící vzduch na škrticí element. 

Protože se jedná o otevírání elementu, jsou otočena znaménka působících momentů. Výsledná 

rovnice je ve tvaru 

 
𝜀1𝑛+1

=
𝑀𝑛

𝐼𝑟𝑒𝑑
=

𝑀𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑛
∙ 𝑖 ∙ ⴄ − 𝑀𝑃𝑛

− 𝑀𝑓𝑙𝑜𝑤𝑛

𝐼𝑟𝑒𝑑
 (17) 

kde 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒 je jmenovitý kroutící moment stejnosměrného motoru [Nm], i je převodový poměr 

[-], ⴄ je zvolená mechanická účinnost reprezentující pasivní odpory v mechanismu [-] a 𝑀𝑓𝑙𝑜𝑤 

je točivý moment, kterým působí proud vzduchu na škrticí element [Nm] 

Při uvažování konstantního krotícího momentu od motoru, zvoleného převodového poměru 𝑖 =
10 a s mechanickou účinností ⴄ = 0,9, výsledný čas, za který se klapka podle výpočtu otevře, 

je 𝑡2 = 0,0373 𝑠. Pro porovnání se škrticí klapkou Bosch byly do výpočtu dosazeny alespoň 

přibližné hodnoty a vlastnosti ze škrticí klapky Bosch. Vzhledem k hmotnosti motoru 220 g a 

zhruba čtyřikrát většímu maximálnímu odběru proudu lze porovnáním hodnot s motory maxon 

dospět k následující parametrům.  

 

 
Moment 

setrvačnosti Hmotnost 

Jmenovitý 
kroutící 
moment 

Hmotnost/ 
Jmenovitý 

kroutící moment 

Moment setrvačnosti/ 
Jmenovitý 

kroutící moment 

Hmotnost/ 
Moment 

setrvačnosti 

  [gcm2] [g] [Nmm] [g/Nmm] [gcm2/Nmm] [g/gcm2] 

Bosch 30 20 70 3,29 0,43 7,67 

 

Tab. 7 Odhadované parametry motoru Bosch 
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S parametry z tab. 7 a zvýšeným převodovým poměrem na 𝑖2 = 20, který je ve škrticí klapce 

Bosch, se škrticí klapka otevře za 𝑡3 = 0,0524 𝑠. Při použití navrhovaného převodového po-

měru 𝑖 = 10 je výsledný čas 𝑡4 = 0,0373 𝑠. Lze si tedy všimnout, že výsledný čas při stejném 

převodovém poměru je téměř totožný. Podobného času se slabším motorem bylo dosaženo sní-

žením momentu setrvačnosti celého mechanismu včetně samotného motoru. Průběh rychlosti a 

polohy škrticího elementu v čase je znázorněn na obr. 6.18 a obr. 6.19. 

6.4 VOLBA PŘEVODU 

V předchozí kapitole bylo počítáno s převodovým poměrem 𝑖 = 10, protože ozubená kola bu-

dou, kvůli zjednodušení výroby, kupovaným dílem, je za potřebí se řídit nabídkou firmy 

Maedler GmbH, od které budou koupeny. 

Protože hřídel vybraného motoru má průměr 3 mm a ozubené kolo na něm bude nalisováno, 

lze vybírat pouze mezi ozubenými koly s modulem 0,5 s počtem zubů od 10 do 14, které mají 

díru pro hřídel 2 mm H7, díra tedy půjde upravit pro nalisování.[28] Dalším aspektem, kterým 

je potřeba se řídit, je zachování kompaktních rozměrů těla škrticí klapky a samozřejmě život-

nost jednotlivých ozubených kol.  
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Protože přenos momentu do soukolí půjde od motoru, bylo změněno značení indexů jednotli-

vých kol. Index 1 tedy bude mít pastorek na motoru, index 2 spoluzabírající kolo, index 3 pas-

torek na dvojitém kole a index 4 kolo, které je spojeno s hřídelí se škrticí klapkou. 

6.4.1 VOLBA POČTU ZUBŮ JEDNOTLIVÝCH OZUBENÝCH KOL 

Postupným zkoušením kombinací různých počtu zubů se dospělo k výsledným počtům zubů 

jednotlivých kol, které jsou uvedené v tab. 8. 

6.4.2 SILOVÉ POMĚRY V OZUBENÍ 

Protože výrobce u jednotlivých ozubených kol udává maximální zatížení kroutícím momentem, 

které získal výpočtem podle normy DIN 3990, která je stejně jako česká norma ČSN 01 4868 

založena na Hertzově tlaku, bylo k těmto hodnotám při výběru ozubených kol přihlíženo. 

Nejprve je tedy potřeba spočítat jaký kroutící moment na jednotlivých kolech působí. 

 𝑀2 = 𝑀1 ∙ 𝑖12 = 14,7 ∙ 3,46 = 50,9 𝑁𝑚𝑚 (18) 

 𝑀2 = 𝑀3 = 50,9 𝑁𝑚𝑚 (19) 

 𝑀4 = 𝑀3 ∙ 𝑖34 = 50,9 ∙ 2,67 = 135,7 𝑁𝑚𝑚 (20) 

VÝBĚR OZUBENÝCH KOL 

Z katalogu byla vybrána ozubená kola z materiálu polyketonu, ten dosahuje nižšího tření a vede 

k vyšší životnosti bez potřeby mazání.[28] Pro pastorek bylo vybráno ozubené kolo z ocele 

konkrétně 11SMnPb30. Doporučené hodnoty kroutících momentů pro jednotlivá ozubená kola 

jsou v tab. 9.  

Na pastorku na motoru je zatížení krouticím momentem větší než doporučené od výrobce. Pro-

tože je ale ve výpočtu dosazeno za požadovanou životnost 10 000 hodin a závodní monopost, 

pro který je škrticí klapka navrhována, je během jedné sezóny v provozu přibližně 40 motoho-

din, životnost pastorku bude snížena, ale pro dané použití vyhovuje. Doporučená hodnota proto 

nebyla dodržena. 

Ozubené 
kolo 

Počet zubů Převodový poměr 

z1 13 
i12= 3,46 

z2 45 

z3 12 
i34= 2,67 

z4 32 

celkový převodový poměr ic= 9,23 

 

Tab. 8 Počty zubů jednotlivých kol a dílčí převodové poměry 

Ozubené kolo Počet zubů Modul Vypočítaný moment [Nmm] Doporučený moment [Nmm] 

z1 13 0,5 14,7 11 

z2 45 0,5 50,9 131 

z3 12 1 50,9 105 

z4 32 1 135,7 830 

 

Tab. 9 Moduly a doporučené hodnoty momentu jednotlivých ozubených kol 
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6.4.3 PŘEVODOVÝ MECHANISMUS 

Pro přenos krouticího momentu z ozubeného kola na hřídel, ve které je umístěný škrticí ele-

ment, je potřeba zajistit jejich vzájemnou polohu. Vzájemná poloha bude v ose rotace zajištěna 

pojistným kolíkem, který bude procházet částečně nábojem ozubeného kola a částečně ozube-

ným kolem a v hřídeli bude nalisován. Proti axiálnímu pohybu bude zajištěn pomocí senzoro-

vého šroubu, který bude zašroubovaný v ose hřídele viz obr. 6.20 

 

Vzájemné spojení dvou vložených ozubených kol, které se budou volně otáček na ocelové hří-

deli, bude pomocí tvarového spoje viz obr. 6.21. Výsledná sestava mechanismu je na obr. 6.22.  

 

Obr. 6.20 Konstrukční řešení aretace ozubeného kola na hřídeli 

Obr. 6.21 Tvarový spoj vložených ozubených kol 
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6.5 VÝSLEDNÁ SESTAVA ŠKRTICÍ KLAPKY 

Na obr. 6.23 je zobrazena celková sestava navržené škrticí klapky, která dosahuje výsledné 

hmotnosti 233 g. V tabulce je porovnání hmotností celé sestavy s celkovou sestavou škrticí 

klapky bosch. Hlavní úspora váhy je způsobena převážně jinou technologií výroby a absencí 

krytu motoru, který byl součástí celého těla. V sestavě není zahrnuta kabeláž a konektor, ty 

mohou zvýšit hmotnost celé sestavy odhadem o 50 g. Čili výsledná hmotnost by byla 283 g. 

 

 

 

 

 
Bosch Vlastní návrh 

 Hmotnost [g] Hmotnost [g] 

Škrticí klapka 807 209 

Příruba 38 - 

Distanční válečky 19 - 

Šrouby 55 24 

Matice 10 - 

Celková hmotnost 929 283 

 

Tab. 10 Porovnání hmotností jednotlivých částí 

Obr. 6.22 Pohyblivé ústrojí škrticí klapky 
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ZÁVĚR 
Výsledkem práce je konstrukční řešení škrticí klapky pro monopost účastnící se soutěže For-

mula Student. Po zhodnocení různých možností typu škrticího elementu byl zvolen motýlkový 

typ, který na rozdíl od ostatních typů lépe řídí průtok vzduchu při menších úhlech otevření. [7] 

Volba jednotlivých komponent byla provedena na základě podrobné analýzy silových působení 

v mechanismu. Silová působení byla získána pomocí transientní CFD simulace. Okrajové pod-

mínky pro CFD simulaci byly získány z termodynamického modelu motoru v programu GT 

Power. 

Při návrhu konceptu byl brán ohled na ostatní konstrukční celky. Do sacího systému vozu tak 

lze navrženou škrticí klapku implementovat bez nutnosti výměny okolních částí systému, nao-

pak díky přírubě pro těsnící sponu wiggins, která je součástí těla škrticí klapky, nejsou potřeba 

tak dlouhé šrouby, to má kladný vliv na úbytek hmotnosti.  

Protože byla škrticí klapka navržená na konkrétní pohonné ústrojí, dosahuje úspora hmotnosti, 

v porovnání s původní škrticí klapkou Bosch, přes 65 %. Hmotnost celkové sestavy činní 283 

g. Nejvíce hmotnosti se ušetřilo na samotném těle škrticí klapky a motoru. Se slabším motorem 

se dosáhlo podobného času rychlosti otevírání hlavně snížením momentu setrvačnosti celého 

mechanismu, toho bylo dosaženo převážně zmenšením jednotlivých částí. Vzhledem k poloze 

škrticí klapky ve vozidle, má ubytek váhy také pozitivní vliv na snížení polohy těžiště. 

Z analýzy parametrů aktuálního sacího systému vyšlo najevo, že zmenšením průměru škrticí 

klapky lze dosáhnout lineárnějšího průběhu výkonu v závislosti na procentuálním otevření škr-

ticího elementu. Lineárnější průběh výkonu by měl ocenit hlavně řidič, který získá větší citli-

vost pro ovládání vozu v nižších otáčkách. 

Potenciál další úspory hmotnosti je v provedení uchycení škrticího elementu. V případě kon-

strukce, v které by nebyla použita hřídel, která výrazně snižuje průřez pro proudícího vzduch, 

by se ještě více snížil nejen moment setrvačnosti celého mechanismu, ale mohl by se více snížit 

i průměr škrticího elementu. 

Obr. 6.23 Celková sestava navrhované škrticí klapky 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

BLDC  Brushless Direct Current 

CFD  Computation Fluid Dynamics 

CV  Internal Combustion Engine Vehicle 

D [mm] střední průměr pružiny 

d [mm] průměr drátu pružiny 

DC  Direct Current 

Dp [mm] průměr vodícího trnu 

dt [s] časový krok 

E [MPa] Youngův modul pružnosti v tahu 

ETC  Electronic Throttle Control 

I [kg∙m2] moment setrvačnosti 

i [-] zvolený převodový poměr 

I1 [kg∙mm2] moment setrvačnosti ozubeného kola spojeného s hřídelí 

i1 [-] vypočítaný převodový poměr 

i12 
[-] 

převodový poměr mezí prvními dvěma ozubenými koly 

I2 [kg∙mm2] moment setrvačnosti vloženého ozubeného kola 

i2 [-] převodový poměr škrticí klapky Bosch 

I3 [kg∙mm2] moment setrvačnosti pastorku na motoru 

i34 
[-] 

převodový poměr mezí druhými dvěma ozubenými koly 

ic 
[-] 

výsledný převodový poměr 

Ired [kg∙m2] moment setrvačnosti redukované soustavy 

k [N∙m/°] torzní tuhost pružiny 

k1 [N∙mm/°] torzní tuhost primární pružiny 

k2 [N∙mm/°] torzní tuhost sekundární pružiny 

M [N∙m] točivý moment 

M1 
[N∙mm] 

jmenovitý kroutící moment motoru 

M2 
[N∙mm] 

točivý moment na vloženém ozubeném kole 

M3 
[N∙mm] 

točivý moment na vloženém pastorku 

M4 
[N∙mm] 

točivý moment na kole spojeném s hřídelí 

Mengine [N∙mm] jmenovitý kroutící moment motoru 

Mflow [N∙mm] působící moment od proudu vzduchu 

MKP  Metoda Konečných Prvků 
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Mo [N∙mm] moment odpovídající zkroucení torzní pružiny 

Mp [N∙m] vratný moment torzní pružiny 

Mred [N∙m] točivý moment redukované soustavy 

n [-] počet těles vykonávajících rotační pohyb 

nb [-] počet činných závitů 

PPS  Pedal Position Sensor 

PWM  Pulse Width Modulation 

R1 [mm] poloměr ozubeného kola spojeného s hřídelí 

R2 [mm] poloměr vloženého ozubeného kola 

r2 [mm] poloměr vloženého ozubeného pastorku 

R3 [mm] poloměr pastorku na motoru 

SAE  Society of Automotive Engineers 

t1 [s] čas, zavření škrticí klapky 

t2 [s] čas, otevření škrticí klapky 

t3 [s] čas, otevření škrticí klapky 

t4 [s] čas, otevření škrticí klapky 

TPS  Throttle Position Sensor 

VGT  Variable Geometry of Turbocharger 

z1 
[-] 

počet zubů pastorku 

z2 
[-] 

počet zubů vloženého kola 

z3 
[-] 

počet zubů vloženého pastorku 

z4 
[-] 

počet zubů kola, které je spojeno s hřídelí 

Δ [mm] vůle mezi pružinou a vodícím trnem 

Δ1 [mm] vůle mezi primární pružinou a sekundární pružinou 

Δ2 [mm] vůle mezi sekundární pružinou a vodícím trnem 

ε [rad/s2] úhlové zrychlení 

ε1 [rad/s2] úhlové zrychlení ozubeného kola spojeného s hřídelí 

ϴc
‘ [-] úhlová výchylka pracovního ramene vyjádřena počtem otočení 

φ [°] poloha pružiny 

φ1 [rad] poloha ozubeného kola spojeného s hřídelí 

ω [rad/s] obvodová rychlost 

ω1 [rad/s] obvodová rychlost ozubeného kola spojeného s hřídelí 

ω2 [rad/s] obvodová rychlost vloženého ozubeného kola 
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ω3 [rad/s] obvodová rychlost pastorku na motoru 

ⴄ [-] mechanická účinnost reprezentující ztráty v převodu 

 

 


